„Kapitalinio remonto darbai su techninio projekto parengimu ir
projekto vykdymo priežiūra“
Programinis laikotarpis: 2014-2020
Priemonė: LEADER
Projekto vykdymo laikotarpis: 2019-0110 – 2020-02-28
Projekto vykdytojas: Visuomeninė
organizacija „Spalvotas veidas“
Finansavimas:
Bendra projekto vertė: 23 901,31 Eur
EŽŪFKP indėlis: 16 252,85 Eur
Valstybės indėlis: 2 868,15 Eur
Privačios/nuosavos lėšos: 4 480,31 Eur
Kitos lėšos: 300,00 Eur
Kontaktai: sarahmitrike@gmail.com

Projekto aprašymas
Projektu yra atnaujintos ypatingai
nusidėvėjusios Žagarės jaunimo centro
patalpos, kuriose nuo 2016 metų aktyviai
veikė Žagarės Jaunimo klubas. Šiuo metu
tęsiamą veiklą (dizaino, amatų ir
rankdarbių dirbtuvės, karaokė renginiai,
„Blusturgiai“, žaidimų popietės ir pan. ) su
vaikais ir jaunimu miestelyje vykdo
Atviras jaunimo centras ir organizacija
„Spalvotas veidas“. Centras darbo
dienomis veiklą pradeda pasibaigus
mokykloje pamokoms ir tęsiasi iki 18 val.
Projektu
sprendžiama
popamokinio
moksleivių
ir
jaunimo
užimtumo
organizavimo problema.

Joniškio rajone mažėjant mokinių
skaičiui uždaromos mokyklos, o Žagarėje
veikia pagrindinė mokykla ir gimnazija,
todėl daug vaikų į pamokas atvažiuoja iš
aplinkinių kaimų,. Atsižvelgiant į tai, vaikų
ir jaunimo veiklai pritaikytos erdvės
problema buvo aktuali. Įgyvendinus šį
projektą buvo pertvarkyta patalpų erdvė, ją
pritaikant organizacijos poreikiams. Buvo
panaikinta viena siena, taip sukuriant
didesnį kambarį susitikimams, o taip pat
įrengta
virtuvėlė
užkandžiams.
Įgyvendinant projektą, patalpose, kuriose
buvo atliekamas kapitalinis remontas buvo
keičiami langai, durys, atnaujinama
elektros instaliacija, perdažomos sienos,
įrengiamos
pakabinamos
lubos,
atnaujinama grindų danga. Nors projekto
tikslas buvo patalpų kapitalinis remontas,
bet organizacija „Spalvotas veidas“
atnaujintose patalpose įkūrė atvirą jaunimo
erdvę, vykdo užsiėmimus su moksleiviais
ir jaunimu.

Projekto tikslai
Atlikti
kapitalinio
remonto
darbus
patalpose, esančiose Miesto a. 39, Žagarės
m. ir įrengti patalpas jaunimo centrui,
atitinkančias moksleivių ir jaunimo veiklų
organizavimo poreikius.

Projekto veiklos ir rezultatai
Įgyvendinant projektą yra pilnai
atnaujintos jaunimo centro, kuriame veiklą
vykdo jaunimo klubas „Spalvotas veidas“,
patalpos. Įgyvendinant projektą atlikti
patalpų (pastato dalies plotas – 67,62 m2)
kapitalinio
remonto
darbai:
sienų
išardymas, sienų, lubų, grindų remontas,
langų keitimas, elektros ir santechnikos
darbai.
2021 m. vasario 26 d. savo
Facebook
paskyroje
Spalvotas
su
džiaugsmu pranešė: „Jaunimo reikalų
departamentas 2021 m. skyrė paramą, kad
Žagarėje būtų vykdoma atviros jaunimo
erdvės veikla. 2016 metais Sarah Mitrikė
tapo jaunimo klubo „Spalvotas Veidas“
prezidente ir kreipėsi į Joniškio rajono
savivaldybės administraciją dėl patalpų,

esančių Miesto a. 39, kad vėl būtų
atidarytas jaunimo klubas Žagarėje.
Tais pačiais metais panaudos
sutartimi minėtos patalpos buvo suteiktos
jaunimui. 2019 m. jaunimo klubui buvo
skirta parama pastato remontui. Projektą
finansavo Joniškio rajono partnerystės
vietos veiklos grupė, įgyvendindama vietos
plėtros strategiją. Remonto darbai buvo
baigti 2019 m. pabaigoje ir net keletas
renginių bei susitikimų įvyko prieš mums
užsidarant dėl visuotinės pandemijos.
Ilgalaikėje vizijoje, nuo pat 2016 m.,
visada buvo noras atnaujinti pastatą ir
sukurti atvirą jaunimo erdvę su darbo vieta
jaunimo darbuotojui. Mes esame tokie
laimingi, kad būtent dabar, kai jauniems
žmonėms labiausiai reikia socialinės
erdvės po ilgo karantino, mums buvo skirta
ši finansinė parama įgyvendinti svajonę
jauniems žmonėms Žagarėje.
Atviroje jaunimo erdvėje nuolat
vyksta labai įvairi veikla, susijusi ne tik su
jaunimo laisvalaikio užimtumu, bet yra
edukacinio, gamtosauginio pobūdžio.
Organizacijos „Spalvotas veidas“ suburtas
jaunimas nuolat dalyvauja Žagarėje
organizuojamuose
renginiuose,
organizuoja pažintinius žygius, kitas
veiklas. Akivaizdu, kad įgyvendintas
patalpų kapitalinio remonto projektas
įgalino
visuomeninę
organizaciją
„Spalvotas veidas“ vykdyti svarbias
jaunimo aktyvaus užimtumo veiklas.

